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ROOFVOGELS IN NEDERLAND
Inleiding:
Dit stuk gaat over roofvogels, die in Nederland
nog te vinden zijn. Ik schrijf hierover omdat ik ze
mooi vind en omdat het slimme en snelle dieren
zijn.
Hoofdgedeelte:
Vroeger waren er in Nederland zeer veel roofvogels, omdat er toen nog niet zoveel mensen
woonden. Toen was er nog heel veel natuur,
waarin de roofvogels goed konden jagen. Vanaf
het begin van 1900 nam de bevolking van
Nederland erg toe. Al die mensen moesten in huizen wonen. Om ruimte te maken voor al die
woningen werden bossen omgekapt en moesten
velden aangelegd worden om landbouwgewassen
te laten groeien. Bij die landbouwgewassen
gebruiken boeren giftegen het ongedierte en de
roofvogels krijgen ook gif binnen en gaan daardoor dood. Ook de jagers hebben ervoor
gezorgd, dat er steeds minder roofvogels in
Nederland zijn. Doordat de jagers de konijnen en
hazen enz. dood schieten, hebben de roofvogels
geen voedsel meer.
Er zijn mensen die zich inzetten om de roofvogels te beschermen, zoals de Werkgroep
Roofvogels Nederland. Zij onderzoeken of roofvogels door vergiftiging zijn dood gemaakt en
zoeken dan de schuldigen op. Langzamerhand
beginnen de mensen te begrijpen dat roofvogels
niet zo schadelijk zijn voor de natuur als men
altijd denkt. De roofvogels zorgen voor evenwicht
in de natuur. Zieke of gewonde beestjes worden
onmiddellijk door roofvogels gegrepen, zodat
alleen sterke en gezonden beestjes overblijven.
Tot de roofvogels behoren o.a. haviken, kiekendieven, wouwen, buizerds, gieren, valken en de
uil. Eigenlijk houden we de uil buiten de gewone
roofvogels, omdat het een nachtroofvogel is.
De roofvogels leven het meest van vlees.
Roofvogels hebben gekromde klauwen, die
gebruiken ze bij het pakken van hun prooi.
Er is ook een hele aparte roofvogel, dat is de gierarend. Die eet geen vlees, maar palmnoten.
Roofvogels komen bijna in de hele wereld voor.
Alleen zijn ze niet in Antartica. Er zijn ook nog
wel kleine plaatsjes, waar je ze niet kan tegen
komen, zoals de Polynesische eilanden.
En ze leven ook niet boven open zeegebied. In
sommige gevallen eten roofvogels dieren van hun
eigen soort. Niet alleen de gier voedt zich met
een dood dier, maar ook de steenarend doet dat.
DE HAVIK
De havik is eigenlijk een beetje familie van de
sperwer. Het vliegen van de havik lijkt dan ook
op dat van de sperwer.

De havik is ongeveer 60 cm. lang.
Dus veel groter dan een sperwer^
en niet veel kleiner dan een
steenarend.

Ze komen bijna
in heel Europa voor?
De havik eet konijnen,
duiven, muizen, lijsters,
vinken, hagedissen,
slakken en zelfs sperwers
en buizerds. De haviken
zitten het liefst aan de rand
van het bos of in open plekken in het bos. De
havik wordt weinig gezien, omdat als er iemand
komt, hij dan gelijk dekking zoekt. De jagers zijn
niet blij met de haviken, omdat zij dieren doodmaken, die zij zelf willen afschieten.
DE TORENVALK
De torenvalk heeft zijn nest in de bossen of in
een hoog gebouw.
De torenvalk berooft ook andere dieren, bijv. een
uil. Een uil heeft een veldmuis te pakken, de
torenvalk ziet dat, schiet erop af en terwijl hij
vliegt keert hij zichzelf op de rug en pakt de veldmuis van hem ,af en hij vliegt weer verder.
DE BUIZERD
De buizerd is een grote roofvogel. Je kan hem
goed herkennen aan zijn brede vleugels en brede
ronde staart.
Er zijn heel veel soorten buizerds. De meeste
komen in open land in de Tropen voor. Als de
buizerd zijn vleugels helemaal uitstrekt kan dat
soms wel 1 of 1.5 meter zijn.
DE SPERWER
De sperwer jaagt op kleine vogeltjes, zoals mussen, vinken, mezen en roodborstjes.
De sperwer lijkt op de torenvalk. Dan bedoel ik
hoe ie doet, want hij pakt ook wel eens prooien
af. Van de sperwer is het vrouwtje groter. De
sperwer is donker van boven en roodbruin met
witte strepen van onderen, z'n kin is witachtig.
Het wijfje is op de rug donkerder en van onderen
lichter. Vroeger zag je de sperwer veel in weilanden, maar doordat de boeren veel bestrijdingsmiddelen gebruiken, is de sperwer er niet meer te
vinden.

Van de redactie
Een aantal jaren terug is de lagere school in Midiaren wegens gebrek aan kinderen omgebouwd tot 2
woningen. Gezien de hoeveelheid kinderen die tegenwoordig in ons dorp wonen zou je bijna zeggen
maak er maar weer een school van, maar dat zou tamelijk vervelend zijn voor de heren Peters en
Wierenga. Vooral voor de Tolhuisweg geeft dit een levendig straatbeeld. Vervelend is het dat er toch
nog altijd mensen zijn die te hard door het dorp heen scheuren. Dit probleem zal misschien in de
nabije toekomst opgelost worden. U kunt hierover lezen in het stukje van Bouke Klaassens in deze
krant. Er is weer volop copy binnengekomen, dus ga er maar even rustig voor zitten.
Heeft u iets te melden, aarzel dan niet dit in te leveren bij één van de redactieleden.
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Jaap Gros

VROUWEN VERENIGING MIDLAREN
Met het nieuwe seizoen voor de deur nog even
een terugblik op het oude. Er waren weer tal van
activiteiten: leerzame avonden, spelletjes en doeavonden. Het jaarlijkse uitstapje was gezellig,
maar erg regenachtig. De fietstocht gaf echter
volop zon en voor enkele dames een wat pijnlijk
achterwerk. Nieuw was dit jaar een uitstapje naar
Londen, wat erg in de smaak viel, ondanks de
harde wind en enkele zeezieken. De stemming
was echter uitstekend en besloten werd dan ook
het komend seizoen weer een paar dagen met
elkaar weg te gaan. De voorbereiding voor en de
Kerstmarkt zelfwaren erg succesvol. Er was hard
voor gewerkt en het aantal bezoekers en de
opbrengst waren goed, zodat een deel van het
verdiende geld kon worden besteed aan de aankoop van spelmateriaal voor geestelijk gehandicapte kinderen. Het overlijden van ons lid, Alie
Hoogenberg heeft ons erg getroffen. Zij was een
trouw en actief lid en was een aantal jaren voorzitster van onze vereniging. Anneke Lohman
moest, wegens verhuizing naar Overijssel, haar
lidmaatschap tot onze spijt opzeggen, maar
gelukkig hebben zich voor het nieuwe seizoen
weer vier nieuwe leden opgegeven.
Het nieuwe seizoen: ja, het programma ligt weer
gereed en er is weer voor voldoende variatie
gezorgd. Naast kerst- en nieuwjaarsviering en
gezellige praat-spelletjes en doe-avonden, staan
er excursies, lezingen en uitstapjes op het programma. Met de werkzaamheden voor de komende kerstmarkt is al weer een begin gemaakt; er
liggen al weer leuke werkstukjes klaar.
Het bestuur van onze vereniging is uitgebreid met
de dames Marie Kanon en Stef Wouts. Mevr.
Lammie Korringa blijft nog één jaar (het tiende)
onze voorzitster! Zo is u weer een beetje op de
hoogte, wat er bij V.V.M, zoal gebeurd is en nog
te gebeuren staat.

Nieuwe leden (ook de jongere) zijn van harte
welkom. Heeft u interesse, u kunt zich aanmelden bij de volgende dames:
Mevr. L.Korringa tel.96181
Mevr. W.Frijters tel.95022
Mevr. C.de Boer tel.94350
of kom eens langs in café Plankensloot op 26
september a.s. onze openingsavond. U bent van
harte welkom.
Catrien de Boer-Scholte

ABONNEMENT
NIEUWSBLAD
Wist u dat u voor een abonnement op het
Nieuwsblad van het Noorden en ook voor de
advertenties terecht kunt bij A.Haayer, Tolhuisweg
8 te Midiaren. U krijgt de krant altijd 2 weken
gratis !! Tevens kunt u zich abonneren op de
ochtendbladen De Telegraaf, De Volkskrant en
Trouw.
A.Haayer
Tel. 93558

DE KIEKENDIEF
De kiekendief vliegt laag over de grond om zijn
prooi te vangen. De kiekendief is meestal bruin,
maar soms zit er wat grijs tussen zijn veren. De
grootste soort is de bruine kiekendief. Die heeft
bredere vleugels en vliegt ¡ets langzamer dan de
andere soort kiekendieven. De kiekendieven bouwen hun nest niet hoog in een boom ofzo, maar
zij maken hun nest laag bij de grond, vaak bij
hoge grassen.

Al met al gaat het wel weer goed met de roofvogels in Nederland. Het lijkt er zelfs op dat de
slechtvalk uit Duitsland zich nu ook in Nederland
begint te nestelen. Wel heeft de buizerd het nu
moeilijk, hij heeft te weinig te eten, omdat het
een slecht muizenjaar was.
Gebruikte boeken
Een artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden.
Boek: Het leven der roofvogels van Lekturama
Rotterdam
Tim Gros

Natuur- en milieuwerkgroep Midiaren.
Na een koud en nat begin met een nieuw Midlarens naaktslakkenrecord had de natuur een fantastische
zomer in petto. Het bleek mogelijk om subtropisch vakantie in eigen land te vieren. Dat scheelt vliegreizen naar verre oorden want die kosten zeer veel energie en vervuilen sterker dan iedere andere
manier van reizen. Maar ook een superzomer leidt tot problemen, want grote delen van Nederland
hadden last van de droogte waarbij Midiaren er trouwens nog redelijk afkwam. Wat moet je echter met
de steeds duidelijker wordende aanwijzingen dat ons klimaat warmer wordt door de vervuiling die we
met z'n allen teweegbrengen (het broeikaseffekt)? En waarom moet er steeds weer gewaarschuwd worden dat we eigenlijk uit die heerlijke zon moeten blijven (aantasting ozonlaag) en komen er regelmatig
berichten over smogvorming? Dat lijken problemen die onze Midlaarder pet ver te boven gaan maar
de uiteindelijke oorzaak zit toch in de manier waarop de mensen -wijzelf dus ook- omgaan met de
wereld. Alles wat we aanschaffen, van meubilair tot tomaten, van televisie tot vakantiereis, van kleding
tot tuinhark, etc,etc, betekent verbruik van bijv. grondstoffen, water en energie en leidt vaak bij de produktie al tot vervuiling van lucht, water of bodem. Daarna volgt meestal transport- soms over de halve
wereld- en uiteindelijk ontstaat afval. De natuur- en milieuwerkgroep Midiaren denkt dat iedereen heel
dicht bij huis wel degelijk een kleine maar zinnige bijdrage aan een leefbare toekomst kan leveren.
Bijvoorbeeld door de afvalstroom te beperken, zelf te composteren, zuinig te zijn met gas, water en
elektriciteit, de auto niet voor korte afstanden te gebruiken, gezond en milieuvriendelijk geproduceerd
voedsel te kopen, te letten op planten en dieren in tuin, bermen, bos, boomwallen, hei etc.,etc. Goed
voor de komende generaties, ook in Midiaren! Speciaal voor de nieuwe Midlaarders willen we er op
wijzen dat er wekelijks een forse bestelling milieuvriendelijk geproduceerde (en lekkere en gezonde)
levensmiddelen naar Midiaren komt op een afhaaladres. Interesse? Vraag dan een bestellijst met enkele
honderden artikelen.
Namens de werkgroep
Egbert Veenstra, Tolhuisweg 27 tel.96053

VVV MIDLAREN
Voor hert VVV zit het seizoen er praktisch weer
op. Op zaterdag 8 juli hadden we weer onze
jaarlijkse fietstocht. Hieraan deden maar liefst ca.
90 fietsers aan mee. Het bestuur had volgens de
deelnemers weer een prachtige route uitgezet.
s'Avonds was er een feestavond met live muziek,
ook deze avond werd druk bezocht. Verder was
voor 18 juni de grasbaanrace gepland, maar zoals
u weet was het toen zo ontzettend nat, dat dit
verschoven werd naar 3 september. Ondanks het
slechte weerbericht hadden we een prachtige
droge dag. In samenwerking met motorclub
VTBM, die nieuw voor ons was, werd dit een
zeer geslaagde dag. Het publiek kwam weer in
grote drommen opdagen. Verder zou ik u nog
even op onze kaartavond willen wijzen. Deze is

$

gepland voor 27 december. Houdt u deze avond
vrij, zodat wij u ook hier in grote getale mogen
begroeten.
Namens het VVV bestuur,graag tot ziens.
A. Haayer, secretaris

Gun uw kinderen het plezier van muziek
Naast hun schoolopleiding
een muzikale vorming.
Een vorming waar zij U
hun hele leven
dankbaar voor zullen zijn.

DESIGN
Reklame-Werktenstudio
Bremenweg 3
9723 TC Groningen
Tel. 050 594 11 92
Fax 050 541 16 96
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* Ons land kent een dicht gespreid net van muziekscholen. Adressen sturen wij u graag toe.
* Daarnaast vele privé-les mogelijkheden.
* voor het eerste lesjaar kunt u bij ons een piano huren.
* Kom eens langs of stuur onderstaande bon in;
* U wordt dan volledig geïnformeerdl
i-———-.—-—————————™ _ _ _ — _ — — _ — _ . . _ . . _ — _ _ —

Ja, Wij zouden graag willen dat onze zoon/dochter
van
jaar leert pianospelen. Wilt U ons informeren
over:
O huurmogelijkheden van een piano
O aankoopmogelijkheden van een piano/vleugel
O lesmogelijkheden in onze omgeving
••*
Met Uw naam en adres zenden aan:
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VUXLVLO 'JS B.V.

Antwoordnummer 555 9700 WB Groningen

AMBACHTELIJKE KAARSENMAKERIJ

TRUUS KUIPER
Breed assortiment van zowel standaard als
afwijkende maten en kleuren
Haasakkers 1
geopend van 10.00-17.00 uur
Donderdag gesloten

We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank ván mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
^
staat midden in de samen.,> •''''
leving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsƒ
leven, verenigingen en
•
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank
Rabobank Zuidlaien, Stationsweg 17,9471 GJ ZUIDLAREN.
Tel.:05905-9 25 01.

ONZE
Van de vrouwenvereniging Midiaren
op 15 juni 1995.
Het was weer regen zoals vaker dezer dagen,
maar we gingen eerst naar Plankensloot en daar
was de koffie klaar. Lammie Korringa heette ons
allemaal welkom, maar ze had ook een droevige
mededeling. Alie Hogenberg, een trouw lid, was
overleden. Ze was wel al een poos ziek, maar het
kwam toch onverwachts.
We hebben haar herdacht met een minuut stilte.
Zo gingen we dan op weg met 21 dames in 5
autoes. Onze chauffeuses waren Aaltje, Anneke,
Greetje, janny en Wil. Richting Norg, door
Westervelde, ook een mooi plaatsje, verder een
mooie route door Oosterwolde, Elsloo, Boyl naar
Noordwolde. Daar brachten we een bezoek aan
een rietvlechtmuseum en een bijenteeltmuseum.
We werden ontvangen met koffie en gebak, dat
we ons goed lieten smaken. Er waren dia.s te
zien over het dorp en omgeving en het ontstaan
van de rotanindustrie. De rotanindustrie komt
voort uit de grote armoede die de bevolking er
omstreeks 1800 leed. In de jaren daarvoor had
het afgraven van turf een redelijke mate van welvaart gebracht; toen het hoogveen was afgegraven verdween die bron van inkomsten. Enkele
gezinnen leerden hoe van in het veld groeiende
wilgeteen mandjes konden worden gevlochten,
dat was het prille begin van de later zo bloeiende
rietvlechtindustrie. Een bezoek aan het rotanmuseum was ook wel de moeite waard, daar waren
heel veel leuke dingen te zien van heel fijn tot
heel grof vlechtwerk. De rotanstoelen van klein
tot groot ontbraken natuurlijk ook niet in het
museum. Het bijenteeltmuseum was ook interessant. Er waren zelfs levende bijen te zien. Na nog^
een bezoek gebracht te hebben aan een
showroom van rotanmeubelen, wilden we op
weg naar de volgende stop. Maar bij vertrek
bleek Janny. s auto een lekke band te hebben; na
dat verholpen te hebben ging het weer verder. In
een voormalig tramstation van Frederiksoord
brachten we een bezoek aan Quiltservice. Hier
werd veel aan patchwork gedaan. Verder was er
veel op handwerkgebied, zodat de dames van de
kerstmarktcommissie hun hart konden ophalen.
Toen ging het weer verder naar het klokkenmuseum. Na de tijdmeting door middel van de zon,
waterklokken en zandlopers kwamen de raderuurwerken in gebruik, waarvan we hier fraaie en
zeldzame exemplaren konden bewonderen.
Naast het klokkenmuseum liggen de bezienswaardige tuinen van de Tuinbouwschool, waar
verschillende dames nog even een bezoek aan
brachten. Het was nog steeds niet droog, dan
maar even de paraplu op! Het liep tegen één uur,

REIS
dus we kregen ook wel trek om iets te eten.
Daarvoor ging het naar .Adelhof. in Vledder.
Eerst namen we een drankje en daarna soep, de
dagschotel .Bon Fern, en als toetje ijs met vruchten en slagroom.Toen maar weer verder door een
mooie omgeving richting Ruinerwold, daar brachten we een bezoek aan .De Zomerstal.. De expositie .Uut J Wold. bestaat uit een verzameling
houtsnijwerk, door de natuur voorgevormd en
bewerkt tot wonderlijke figuren van mens en dier.
Verder een verzameling stenen enz., alles ontstaan uit een hobby die zo groeide dat in 1971
de koestal werd ingericht als expositieruimte. We
kregen eerst nog dia.s te zien uit de omgeving
van Ruinerwold en over het ontstaan van zijn
hobby. Na wat rondgekeken te hebben vervolgden we onze weg naar de pottenbakker een eindje verderop: Het Ovenhuis. We werden ontvangen met koffie of thee en een plak krentenstoet,
wat ons goed smaakte. Ze hadden eerder een varkensbedrijf en als hobby begon hij met potten
bakken. Hij vertelde nog, dat als er in die tijd
mensen kwamen voor een demonstratie, ze vroegen of de klei zo rook. (Maar dat kwam dan van
de varkens). Ze hebben er nu hun bestaan van. Je
kunt er van alles kopen, zoals bekers, roomstelletjes, kaarsenstandaards, geurlampjes etc.
Na al deze indrukken en door een mooie omgeving ging het weer richting Plankensloot. Het was
een gezellige dag; de reiscommissie daarvoor dan
ook hartelijk bedankt en ook de chauffeuses die
ons weer veilig naar Plankensloot hebben
gebracht.
Bien.

' Klamm *
OM

FIETSTOCHT
VROUWENVERENIGING MIDLAREN
Op 15 augustus 1995.
Vertrek 9 uur 's ochtends bij Plankensloot.
Niet te warm, wel droog, zonnig en bewolkt
waren de verwachtingen; een uitgezochte dag om
een fietstochtje te maken. De weersverwachting
klopte precies, zodat de ruim 50 km. die we fietsten probleemloos verliepen. We vertrokken met
17 fietsende vrouwen, begeleid door een auto
met twee vrouwen. Het gemak van een auto op
de route moet men niet onderschatten. Bij elke
stop wordt men welkom geheten en wat grotere
aankopen onderweg kunnen worden meegenomen, wat vorig jaar bij een kwekerij heel prettig
was. De route ging richting Onnen door
Appelbergen en Glimmen. Hier staken we de
Rijksstraatweg over en via de Vosbergen kwamen
we aan bij het klompenmuseum "Gebroeders
Wietzes" in Eelde. Het fietspad onderweg bevatte
zoveel ijzeren paaltjes (links, rechts en in het
midden) dat een van ons er nogal hard mee in
aanraking kwam. Maar het klompenmuseum was
zeker de moeite waard! Dit museum werd geopend in 1990 en is genoemd naar de twee laatste
klompenmakers van Eelde. De gebroeders hadden van alle klompenmakers in Nederland een
paar klompen gekocht en vulden deze kollektie
aan met een verzameling klompen en gereedschappen van de klompendeskundige H.P.
Bongers uit Enschede. Helaas hebben de broers
de opening van het museum niet meer mee kunnen maken; de jongste overleed in 1988.
De verzameling wordt nog steeds uitgebreid met
houten schoeisel uit verschillende werelddelen.
Een verrassing was het te horen, dat de klomp
niet echt hollands is, maar oorspronkelijk uit
Frankrijk komt!!! Via Bunne, Winde en
Bunnerveen fietsten we gezellig keuvelend over
mooie boswegen naar Norg. Onderweg kwam
ons nog een enorme tractor tegemoet met wielen
van ongeveer 1 mtr. doorsnede, die vlak voor ons
een klapband kreeg en begon te slingeren.
Gelukkig waren we nog net niet bezig hem te
passeren! In Norg aangekomen rustten we uit op
het terras van het Pannekoekenhuis en namen
een drankje, waarna we vanwege het mooie weer
ook buiten de pannekoeken en andere smakelijke
hapjes nuttigden. Vanuit Norg reden we over een
prachtig heideveld - het Noordse Veld - naar
Vries. Koffie, thee, limonade; fietsen in de zon
maakt wel dorstig, dus alweer tijd voor een terrasje, ditmaal op de Brink in Vries. Nu konden
we het toch wel redden tot Midiaren!
Via Tynaarlo, door Zeegse en Schipborg, over het
terrein van Dennenoord kwamen we aan in
Zuidlaren. Stop! werd er geroepen, wie wil er een
softijsje? Dit werd echt het allerlaatste rustpunt.

Heel voldaan gingen we op weg naar
Plankensloot, waar we ons lekker installeerden in
het zonnetje om de dag nog even door te praten
en echt, enkelen waren al weer hongerig. Koffie
met appelgebak, een kroket of loempia, Chris was
al weer druk bezig.
Het was een lekkere en gezellige dag geweest.
Jose
/
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DE REDACT E
HEEFT GEHOORD
DAT:
- Cor en Gerrie v.d.Sterren 2 1/2 jaar in Amerika
zullen verblijven, waar Cor voor de Wereldbank
gaat werken.
-De woning van de fam. v.d.Sterren is verhuurd
aan Jaap en Carolina van Hellenberg-Hubar. Zij
hebben 4 kinderen t.w. Filippo, 12 jr., Steven 10
jr., Carlotta 8 jr. en Marco 6 jr.
- Rob en Annet Arends hun huis hebben verkocht. De nieuwe bewoners zijn Wouter en
Barbara Warna en hun 2 dochters, Sara 8 jr. en
Benthe 5 jr.
- De brommer van Pepijn Gros aan de
Tolhuisweg is gestolen (merk Honda MT, kleur
blauw/wit SQN 839) en dat hij heel blij ;^ou zijn
als deze gevonden zou worden.
- De fam. Sinnema is verhuisd naar Zuidlaren.
De nieuwe bewoners zijn Bert Leegte en
Jeannette Lenting.

TOLHUISWEG VERGADERING
In het vorige Kabinet was al te lezen dat het de bedoeling van de Vereniging Dorpsbelangen was om
samen met aanwonenden en andere belangstellenden van gedachten te wisselen over de verkeersmaatregelen op de Tolhuisweg. Het was de bedoeling een bijeenkomst te organiseren nog voor de zomervakantie, dat is ons helaas niet gelukt. Wel is nu een definitieve datum gepland en wel op

WOENSDAG 4 OKTOBER
CAFÉ-RESTAURANT DE HUNEBEDDEN
aanvang 20.00 uur
De heer Timmer, verkeersdeskundige en als zodanig werkzaam bij de Grontmij te Groningen en tevens
inwoner van Midiaren, is bereid een inleiding te houden over de mogelijkheden op het gebied van verkeersremmende maatregelen en oplossingen aan de Tolhuisweg.
Een voorstel tot wijziging van de huidige situatie aan de gemeente heeft alleen kans van slagen als we
als dorp eensgezind met een realistisch voorstel komen. Het is onze bedoeling om op de bijeenkomst
van 4 oktober een eerste aanzet hiertoe te geven.
We nodigen hierbij de aanwonenden en alle andere gebruikers van de Tolhuisweg van harte uit op
deze bijeenkomst aanwezig te zijn en mee te praten.
KOMT ALLEN !!!
namens de Vereniging Dorpsbelangen
B.I.Klaassens

TILPROJECT
Eindelijk is het Til project (Toeristische Informatie
Landelijke gebieden) afgerond. De laatste fase
was het plaatsen van een bord en een zitbank
langs de knapzakroute. Het project is een initiatiefvan de vereniging Brede Overleggroep Kleine
Dorpen in Drenthe. In totaal heeft de Brede
Overleggroep 60 knapzakroutes in Drenthe uitgezet. De borden en banken zijn gemaakt door het
werkvoorzieningsschap te Hoogeveen. De afronding in Midiaren vond plaats op 21 juli j.l. Gies
Lambers en ondergetekende hebben de mannen
van het werkvoorzieningsschap bij het plaatsen

geassisteerd. Het bord is geplaatst op het brinkje
tegenover restaurant "De Hunebedden'. Op het
bord staat informatie over Midiaren en zijn omgeving. De zitbank is geplaatst aan de Schutsweg
aan de ingang naar de hunebedden. Verder heeft
de gemeente zich ook nog van zijn goede kant
laten zien door, op ons verzoek, 2 zitbanken te
plaatsen. Een is geplaatst aan de Haasakkers en
de andere aan de Westerd, uitziende over de weilanden langs de Drenthsche Aa. Hiermede is de
knapzakroute in Midiaren nu compleet.

Abel Ailkema
secr. Dorpsbelangen

GARAGE HOLLANDER
GROOT IN BANDEN
EN
MOOIE TWEEDE HANDS

SPORT VELGEN

ook voor schade's uw adres
BOVAG lid
¿¿¡frfth

îÉjk:

i^Pt^fc—-•

jïMg.
groningerstraat 50
v^
^ ^
9475 PC Midiaren
^V^
tel. 05905-92031 fax: 05905-9-145

JmLóë/i/ze
Uw
schoonheidsspecialiste

Aaf

Schipper

Dépositaire van
Dr. Renaud en Barbara Bort
Groningerstraat 4 7A
9475 PA Midiaren
tel. 05905-95427'

Groencentrum
J.H. Roelfzema
boomkwekerij
speciaalzaak voor tuinplanten
Wij leveren bomen, heesters,
vaste planten, coniferen,
rozen, heide enz.
Tevens potgrond,
turfstrooisel en compost.
Alles rechtstreeks van de
_ kwekerij en eerste kwaliteit.
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Groningerstraat 36
9675 PB MIDLAREN
Telefoon 05905 - 91818

AANLEG NIEUWE FIETSPADEN
Het gemeentebestuur van Zuidlaren heeft plannen om op korte termijn 2 fietspaden in Midiaren aan te
leggen n.l.:
1. Een fietspad langs de Haasakkers tussen de Duinweg en de gemeentegrens. In de gemeente Haren
ligt al een recreatief fietspad, dat eindigt bij Haasakkers nr. 7. De aanleg behelst dus een verlenging
van het bestaande fietspad in de gemeente Haren om zodoende een aansluiting te krijgen op het fietspad langs de Duinweg. Het pad wordt uitgevoerd als een schelpenpad ter breedte van 1.25 m.
2. Een fietspad langs de Noordlaarderweg tussen het kruispunt Croningerstraat en de Bloemert. In de
informele raadsvergadering "Dorp van de maand" in 1992 te Midiaren was deze wens al geuit door
Dorpsbelangen, o m zodoende een veilige fiets/voetverbinding te krijgen vanaf de Bloemert. Het is de
bedoeling dat het fietspad in de oostelijke berm en deels achter de heg en door het REVO-bosje aan te
leggen. Het pad wordt uitgevoerd als schelpenpad ter breedte van 1,50 m. De totale kosten van de
realisering werden begroot op f l 00.000,-. De dekking vindt plaats door een subsidie van het recreatieschap Drenthe van f50.000,-. Het resterende bedrag wordt door de gemeente opgehoest en wordt ten
laste gebracht van de post "onvoorzien incidenteel".
Voor het tracé Haasakkers is de benodigde grond reeds aangekocht. Voor het gedeelte langs de
Noorlaarderweg moet nog een strook grond van het REVO-bosje worden verkregen. Voorgesteld werd
dit door ruiling te verkrijgen.
De plantekeningen en de technische omschrijvingen liggen op het gemeentehuis ter inzage.
Abel Aeilkema
secr. Dorpsbelangen
•
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Onderstaand een lijst van de wijken met de daarbijbehorende wijkhoofen.

1995
Zaterdag 16 sept. '95
16 dec. '95

Wijken
Achteroet
Heihazen
Tolhuisweg 1
Tolhuisweg 2
Schutshut
Croningerstr.
't Brinkje
Plankensloot/
Meerzicht
Emigranten

- Achteroet
- Plankensloot

7996
Maart '96 - Tolhuisweg 1
Juni '96
- Tolhuisweg 2

Wijkhoofden
- Rob Posthuma
- Philip Boucher
- Andries Haayer
- Karka Speelman

Tel.nr.
96593
92837
93558
96521

- Trudy Steenhuis
- Keeke Scheper

92727
95819

- Winy Verdegaal
Bouko Kroon

94197
92230

De procedure en inspraakmogelijkheden

UITBREIDING
DE BLOEMERT

Voor omwonenden en andere belanghebbenden
kan het van belang zijn te weten hoe de procedure loopt en welke mogelijkheden voor inspraak
en bezwaar er zijn.

De huidige eigenaar van de Bloemert, Jaap Bosch
uit Glimmen heeft plannen om de Bloemert in
Midiaren te gaan uitbreiden en vernieuwen. Er
ligt een plan om het bestaande bungalowpark
met 50 recreatiewoningen uit te gaan breiden.
Deze uitbreiding zou moeten plaats vinden aan
de westkant van het bestaande bungalowpark.
Daarnaast zullen er nog een aantal "waterwoningen" aan de jachthaven bij komen, luxe-recreatiewoningen, die voor een deel boven het water
liggen met een eigen aanlegsteiger. In verband
hiermee wordt de jachthaven verkleind. De geringe diepte van het Zuidlaardermeer brengt mee
dat er vrij weinig vraag is naar ligplaatsen, op dit
moment is de jachthaven vrijwel altijd onderbezet. Daarnaast worden de centrale voorzieningen
uitgebreid, men denkt aan een midgetgolfbaan,
een grote speeltuin en eventueel andere mogelijkheden als een zwembad. Het is de bedoeling, en
dit is ook een voorwaarde van de gemeente, dat
het meer bij de Bloemert en de centrale voorzieningen toegankelijk blijven voor degenen die
geen woning op de Bloemert huren of daar kamperen. Een deel van de huidige woningen zal
worden verkocht om kapitaal vrij te maken voor
de uitbreidingsplannen, voorwaarde blijft dat de
woningen in de verhuur blijven. De camping
blijft bestaan, wel zal er meer ruimte komen voor
kampeerders met tenten, nu staan er veel stacaravans.

De veranderingen van de Bloemert kunnen niet
zonder meer plaats vinden. Een gemeentelijk
bestemmingsplan regelt wat er in een bepaald
gebied gebouwd mag worden en welke activiteiten er mogen plaats vinden. Bouwplannen moeten in overeenstemming zijn met het geldende
bestemmingsplan. Voor het gebied geldt al wel
een bestemmingsplan dat een recreatieve bestemming legt op het gebied, waar de Bloemert wil
uitbreiden. Toch is er een wijziging van het
bestemmingsplan nodig, voordat de uitbreiding
plaats kan vinden. De reden hiervan is dat het
bestemmingsplan niet de bouw van nieuwe recreatiewoningen en uitbreiding van andere voorzieningen toestaat.
De gemeente is van plan het bestemmingsplan
voor het gebied waarin de Bloemert ligt aan te
passen via een officiële wijziging van het bestemmingsplan. Om te beginnen wordt er een
inspraakavond georganiseerd door de gemeente.
Een concept-plan zal dan aan de orde komen.
Daarna wordt een ontwerp-bestemmingsplan ter
inzage gelegd, een ieder kan daartegen bezwaren
indienen. Vervolgens wordt het bestemmingsplan
door de gemeenteraad vastgesteld, daarbij beslist
de gemeenteraad ook over de ingediende bezwaren. Na vaststelling door de gemeenteraad moet
de provincie het plan nog goedkeuren. In begin-

nieuwe waterwonin

paviljoen (uitgebreid)

zuidlaardermee

bestaande bungaLows
gebied nieuwe bungalows'

ideeënischets herinrichting 'De Bloemert'

sel kunnen bouwaanvragen die nodig zijn voor
de geplande nieuwbouw pas daarna worden verleend. Daarnaast is er echter nog de mogelijkheid
om een bouwvergunning die in strijd is met het
geldende, maar overeenstemt met het ontwerpbestemmingsplan al te verlenen, nog voor het
definitieve bestemmingsplan is vastgesteld. Dit
gebeurt dan via een zogenaamde artikel 19 procedure. Ook deze procedure kent een bezwaarmogelijkheid. De gemeente kon op dit moment
nog geen mededelingen doen over de vraag wanneer de inspraakprocedure gaat beginnen en op
welk moment de officiële wijzigingsprocedure
van start zal gaan.

CRAZY KIDS
Van Winy Verdegaal kregen we een aantal foto's
van de Crazy Kids. Zij hebben dit voorjaar gezamenlijk een gezellige dag gehad en een uitstapje
gemaakt met een huifkar. Na afloop waren er
voor hen pannekoeken.

Op het kaartje treft u aan waar de geplande wijzigingen te zien zijn. Degenen die nu al vragen
hebben kunnen terecht bij de heer Bosch van de
Bloemert. Op de informatieavond die hij in juli
voor de inwoners van Midiaren organiseerde, liet
hij weten altijd bereid te zijn informatie te geven
en van gedachten over zijn plannen te wisselen
met geïnteresseerden en belanghebbenden.
B.l. Klaassens

MIDÍA4RDER KABiWÊT
TE KOOP GEVRAAGD
Oude bromfietsen en of
onderdelen.
Wim Darneviel, Tolhuisweg 9,
tel 92561

JE KOOP AANGEBODEN
Gashaard. Vraagprijs f100,Jaap Gros, Tolhuisweg 7,
tel 94447
Tevens gratis af te halen: puin.

T.E.A.B.
Bromfiets,merk Honda MT
Telefoon geheim

SLAGERIJ G.P. KOERS
1e klas RUND-en VARKENSSLAGERIJ
en
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OUDERWETSE
AMBACHTELIJKE
SLAGERSPRODUKTEN

rolpens
bakjes kanensmeer
bekers rundvet
boerenleverworst
droge metworst
droge boerenham (schenk)

Betrouwbaar en snel
installeren, onderhouden,
i reparen of vernieuwen
I van dakgoten, riolen,
waterleidingen en al uw
andere sanitaire
installaties.
Vraag vrijblijvende
informatie aan.
•

Bronkhorst
sanitaire installaties
GRONINGERSTRAAT 56,9475 PC MIDLAREN
TELEFOON 05905 - 91553

J^GRAALMAN

Lageweg 41 .Noordlaren (Gr.)
Telefoon 05905-91455
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Feenstra mist de
aansluiting niet.
1

Als U kiest voor kwaliteit
en vakmanschap
*Meubilering
^Tapijten
*Gordijnen
*Slaapsystemen
*Zonwering
Rijksstraatweg 204
9752 BR Haren
Tel. 050-345131

m

feenstra Noord B.V.
Groningen
Heerenveen
Drachten

Emdenweg 5
Uraniumweg 6
Bolder 59

^

Vil I/' .W.'l," B

Tel. 050 - 422322
Tel. 05130 - 3711 !
Tel. 05120-26258
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feenstra

iun.innim:ii.[.iin;i,-iw:ii^HffrMiinmiiiLi.ii.'jiavi!.jjii«itim»iMii.iii«iimm

-Toneelvereniging "TOMI" MidiarenSekretariaat:
José Vos-Puthaar
Haasakkers 2
9475 PJ MIDLAREN
a

05905-93527

Donateursaktie:
In de maand juni gingen leden van de
toneelvereniging T.O.M.I. de inwoners van
Midiaren bezoeken, die nog geen donateur
van de vereniging waren. Deze activiteit is
een groot succes geworden. Slechts een
enkeling heeft te kennen gegeven geen
interesse in toneel te hebben. Verder
bleek, na inventarisatie, dat enkele dorpsgenoten ook bij een tweede bezoek niet
thuis waren. Alsnog zullen de leden van de
vereniging proberen deze -vergeteninwoners van Midiaren over te halen
donateur te worden.
Mocht blijken dat, om welke onverklaarbare reden dan ook, er toch nog mensen
zijn, die "vergeten" zijn en die het toch wel
interessant vinden zo nu en dan eens een
leuke avond mee te maken, dan kan men
ten alle tijde zich even melden bij het
secretariaat.
Aangezien T.O.M.I. slechts een tiental
spelende leden heeft, waarvan slechts drie
mannelijke, zijn nieuwe, en zeker Midlaarder, spelende leden van harte welkom.
Het bestuur wil alle Midlaarders, die zo
spontaan donateur zijn geworden, van
harte bedanken.
De vereniging heeft nu de verplichting op
zich genomen, daar iets tegenover te
stellen, zodat de gulle gevers ook waar
voor hun geld krijgen.

Oprichting
De toneelvereniging is op 22 oktober
1945 opgericht onder de naam Toch Met
Inspanning Opgericht. Maar volgens Jan
Moesker bestond de vereniging ook al in

de oorlog onder de naam "De Hondsrug".
Maar om een officiële vereniging te
worden moest men beloven ook te spelen
voor Duits sympathiserende groeperingen.
Omdat men dit niet wilde, kon de vereniging geen officiële status krijgen. Het
bestuur zal het in het gemeentehuis
opgeslagen archief er nog eens op na slaan.
Misschien later hierover meer informatie.

Aktiviteiten
JUBILEUMAVOND (zaterdag 2 december.)
Op deze avond wordt het vijftigjarig
bestaan gevierd. De Oud-Leden zijn
persoonlijk uitgenodigd om op 17.00 uur
in Café Restaurant "Sprookjeshof"
aanwezig te zijn. Niet-leden en donateurs
kunnen vanaf 20.00 uur volgende
programma-onderdelen bijwonen:
• 't Neisblad, een blijspelletje geschreven
en spelend in het jaar 1946 voor 2
heren en 6 dames. (Groninger dialect)
• Éénmalig heroptreden van het
"Kapstokcabaret"
• Entertainment door T.O.M.I.-leden.
• Vrouwluuwark, een moderne eenakter
voor 4 dames en 1 heer.(Drents dialect)
DE UITVOERING OP 24 FEBRUARI

Gespeeld wordt het blijspel in drie
bedrijven van Roel Kassies:
Mens, had dat toch gezegd.
Twee wereldvreemde vrijgezelle broers besluiten
hun aan het Pieterpad liggend boerderijtje als
overnachtingsadres open te stellen voor wandelaars.

Ook deze uitvoering vindt plaats in CaféRestaurant "Sprookjeshof' en is eveneens
gratis toegankelijk voor donateurs. Na
afloop is er gelegenheid nog even gezellig
na te praten en te dansen.
MIDLAARDER AVOND.

Gezien het positief resultaat van de
donateursaktie zal er in april of mei nog
een leuke avond in Midiaren worden
georganiseerd.
Het programma voor deze avond ligt op dit
moment nog niet vast, maar de gedachten
gaan uit om o.a. de eenakter "Tussen de
happen door" van Eckbourn te spelen.
Het bestuur.

DE HERFSTMAN

SONGFESTIVAL

Op een dag in december dacht de kerstman,
¡k blijf in m'n bedje liggen zolang als 't maar kan.
Het ¡s zo koud buiten,
ik kan niets meer zien door de ruiten.
Maar ja, eens moest hij z'n bedje uit,
hij moest rond gaan in Amerika met z'n kadootjesbuit.
De kerstman vond dat elke keer een bezwaar,
dus dacht hij, ik doe het in het najaar.
In de herfst is het lang niet zo koud,
>
en zijn de mensen niet zo stout.
En hoe meer hij er over dacht,
hoe beter hij het vond.
Maar eind december hadden de mensen een
klacht,
he kerstman, wanneer ga jij eens met de pakjes
rond.
De kerstman zei gauw,
doen niet zo flauw!
Ik breng de pakjes in het najaar,
da's toch zeker geen bezwaar.
Niemand kon de kerstman dwingen,
dus gingen ze allen naar huis,
maar toen de kerstman niemand meer liedjes
hooide zingen,
dacht hij, ik doe niet pluis.
Hij pakte vlug al z'n pakjes en ging ermee naar
z'n arreslee,
ach, dacht hij, die winter valt toch wel mee!

Vrijdag 9 juni in de auto naar Elim.Dat was zo gekomen omdat ik me voor het Vara kindersongfestival
had opgegeven.Een paar weken later kreeg ik een
brief dat Ik op 21 juni een voorronde moest doen
.Probleem ,dan zit ik namelijk op schoolkamp .
Woensdag 7 juni belde ik of ik niet met een andere
voorronde mee kon doen. Donderdag 8 juni kreeg ik
bericht.Het kon,ik moest diezelfde dag in Elim zijn
om de auditie van de voorronde te doen.Ik kreeg te
horen welk liedje ik moest doen,ha ha ha je
vader.De volgende dag moest ik de echte voorronde
doen en dus kan ik verder met de eerste zin. Ik was
er precies op tijd,half zeven.We (16 kinderen)kregen
te horen dat we om iets voor half acht de zaal in
moesten.Een uur nog wachten dus.3 kwartier
later....Bandjes testen,hoestsnoepjes eten en.... de
zaal in!Ik was de laatste die moest zingen. Nadat ik
was geweest moesten we wachten totdat de jury had
besloten welke vier gewonnen hadden. Een kwartiertje later...En de 2e prijs gaat naar Fleur van
Wijck!!. Ik was heel blij. Ik kreeg een beker, een
vaantje, een bos bloemen en een ding dat je om je
nek kunt hangen. Op 1 juli naar de Provinciale
Kampioenschappen!!
Ik moest om kwart voor elf in Hollandscheveld zijn
We oefenden de hele dag. We hadden in de middag
de "echte". Ik moest deze keer als vierde, ik moest
het liedje 'Groen' zingen. Uiteindelijk werden de
drie prijzen verdeeld. Helaas was ik vierde, dus net
geen prijs! Maar het was heel leuk om mee te doen

Fleur van Wijck
P.S. Als u een gewond dier vindt niet naar
DAS brengen, want het is opgeheven, (stom)

mee doen
Fleur van Wijck
-.

MOPPEN
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Een kannibaal tegen zoontje:
"Je mag niet praten met iemand in je mond".
Het is groen en het vliegt door de lucht.
Wat is dat?
Antw.: Een spruitje
Het is geel en het vliegt door de lucht. Wat is dat?
Antw.:
Hetzelfde spruitje alleen dan 2 weken later.
Jantje moet heel erg huilen als hij van vader hoort
dat z'n cavia dood is.
Vader: Maar Jantje, je huilde toch ook niet toen
oma dood ging?
Jantje: Maar die had ik niet van m'n zakgeld
gekocht!
Vader: van dat huwelijk met Andre mag niets
komen hoor Paulien. Jij bent 18 en hij is 36.
Als jij 50 bent is hij 100.

;

Oude heer: uw zoontje heeft een steen naar mij
gegooid.
Dame: en heeft hij u geraakt?
Heer: gelukkig niet.
Dame: dan was het mijn zoontje niet!
Fleur van Wijk

!

OOOTEHMOER IMS
Met een tweede prijs voor de ereboog en een vierde prijs voor
de versierde wagen,heeft Midiaren toch maar weer eens getoond
wat met vereende krachten te realiseren valt.
De start was erg moeizaam, na diverse oproepen van "DORPSBELANGEN" om een wagen en een boog te maken voor de de Oostermoermanifestatie meldden zich nagenoeg geen vrijwilligers.
Na enige telefoontjes met deze en gene werd besloten met de
bouw te beginnen.Patty en Ningo werden bereid gevonden om een
ontwerp voor een wagen te maken:" Spanje toen en Spanje nu"
De fam. Greydanus had hun schuur beschikbaar gesteld, dus
konden we beginnen. De schuur bleek echter niet groot genoeg
om de wagen er weer uit te rijden als deze klaar was.
Er werd uitgeweken naar de kapschuur van de fam. Lamberts.
Echter de financiële middelen waren niet toereikend, zodat een
beroep moest worden gedaan op een paar verenigingen en op een
kleine bijdrage van onze inwoners.
Alnaar gelang de weken verstreken werd de opkomst tijdens het
bouwen steeds groter, zodat we de laatste weken konden rekenen
op zo'n 25 personen, die zich op een geweldige manier hebben
ingezet om alles tot een succes te maken.
Ook werden er nieuwe kontakten gelegd tussen' oud"- en" nieuwe" Midlaarders. De bouw heeft dus meer doelen gediend.
Alle mensen die zich op enigerlei manier voor deze aktiviteit
hebben ingezet .hetzij met de bouw of financieel, hiervoor
oprechte dank en gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Ver. van Dorpsbelangen MIDLAREN
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PUZZEL VOOR VOLWASSENEN
De vorige puzzel is door 6 mensen opgelost en ingestuurd. De winnares is jolanda Sants. Van harte!
De nieuwe puzzel lijkt moeilijk, maar is het niet. Oplossingen weer in de bus bij Jaap Gros en probeer
die bon van f15,- te winnen.
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•plaats In Nederland
•bloem
•keukenkruid
•zoogdier

Horizontaal moeten in het rechter deel van de figuur twintig woorden van acht
letters worden ingevuld. De letters van de gevraagde woorden staan steeds links,
in alfabetische volgorde.
Als de juiste woorden gevonden zijn, zullen de letters in de gerasterde vakjes van links naar rechts gelezen - 'de zin' van deze puzzel vormen.
Het is een spreuk van Guido Gezelle.
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De Veenhorst is een 4-sterren groepsaccommodatie voor overwegend
meerdags verblijf van families, vriendengroepen, verenigingen, scholen,
en diverse opleidingen.
Daarnaast hebben we een aparte ZAAL voor DAGVERHUUR,
geschikt voor een vergadering, training, receptie of gewoon een gezellige
familiedag. Zelfverzorging van eten en drinken is mogelijk.
Bel eens voor nadere informatie!

"W Tbuitenhuis

deVeenhorst
dkseizoendemoeitewaaid

Hans en Gretha Blaauboer
Duinweg 2, MIDLAREN

Tei./Fax: 05905 - 92132

WATERSPORTBEDRIJF

PLANKENSLOOT"
CHRIS en ANNY BOS
Groningerstraat 21
9475 PA Midiaren
tel. 05905-91546
ligplaats voor boten
camping
café - slijterij

—

"=5*

Ook verzorgen wij uw partijtjes en recepties tot 80 pers.

hamming drogist
homeopatie
v.n.r. reform
foto quelle
L

DROGISTERIJ

ê

Stationsweg 24, Zuidlaren

Ml P. 0L

WATERSPORTBEDRIJF
ff

de scheve"

[rasa^l

Havenstraat 18, Zuidlaren

o ¡*-

SCHEEPSACCESSOIRES
HENGELSPORT ARTIKELEN
RYDS-MOTORBOTEN
BUITENBOORDMOTOREN

r~^&U?ËiEjm<m

AANHANGERVERHUUR

05905 - 92946

Hallo Midlaarder jeugd
Hallo allemaal,

^

Valt het een beetje mee weer op school te zitten na de vakantie en hebben jullie ook zo genoten van
de warmte en de zon? Hoe vonden jullie de puzzel in het zomernummer waar je woorden beginnend
met de letter K moest zoeken, hij was niet zo moeilijk hé? En daarna kon je de tekening nog fijn
inkleuren. Marco Davids heeft de waardebon deze keer gewonnen. Gefeliciteerd! Er waren 5 inzendingen. Dit keer een kruiswoordraadsel en tevens kleurplaat voor de wat jongere kinderen. Doe je best, en
als je hem opgelost hebt lever hem dan in bij Jaap Gros aan de Tolhuisweg 7. Voor jullie zijn er ook
'stukjes' binnengekomen, dus veel leesplezier en tot het volgende Kabinet. Dat is dan alweer het winternummer. Als jullie daar iets leuks voor weten, geschreven of getekend, zou dat erg fijn zijn.
Tot ziens
Patty Venema
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HORIZONTAAL
I. niet lelijk
5. dier met twee bulten
7. hamer
10. soort hert
II. soort stof
12. ik (Lat.)
13. voorvoegsel
14. dichtdoen
17. in orde
18. vrucht

VERTIKAAL
1. tam
2. eiergerecht
3. grondsoort
4. uitroep
5. huisdier
6. niet vol
9. edelgas
10. serie
11. op die manier
15. hoor je door
16. .., jij, hij, wij

* Antiek en decoraties voor de landelijke sfeer*
Openingstijden: Zaterdag van 10.00 -17.00 uur en
woensdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur
Esther Julius, Groningerstraat 49, 9475 PA Midiaren, Tel 05905-90940
Privé: Tel. 05905-95687

Specialiteiten-Restaurant

" D e Hunebedden"

Het adres voor:
- bruiloften, partijen en recepties
- buffetien-joo^aaivhuis
3 gangen menu's v.a. ƒ19.50
div. salades à ƒ7.50 p.p. af te halen
kijk ook eens in onze pannekoekkaart
ook voor maaltiidverzorging aan huis
Fam. Stevens - Groningerstraat 31 - 9475 PA Midiaren - Telefoon 0 5 9 0 5 - 9 1 4 6 2

Watersport paviljoen Meerzicht
Botenverhuur
Terras aan het meer
Barbecue ook in de winter
Meerzicht la
9475 TA Midiaren
Tel. 05905-91446

<^?¿Cee4>*~¿€'££

RECREATIEPARK 'DE BLOEMERT
EEN REGENBOOG VAN MOGELIJKHEDE
Bungalowpark
Verhuur van comfortabele
6-pers bungalows ¡4****)
Speciale hotel en
ghuur-arrangementen
Jachthaven en camping
De Bloemert + card met vele
voordelen
Tennisbanen. ;
luur,
dierenpark.

zeil-/
surfschool
erne en externe
jeugdzeilweken.
Verhuur van zeilboten,
: "fietsen en kanos
Pnvêlessen
Watersportarrangementen

Partyboot
'de Wolfhorn'

Restaurant
Bruiloften, partijen
en vergaderingen
Dagarrangementen
met partyboot
en zeilschool.

de Bloemert 1 / 9475 TC Midiaren
tel. 05905-91555/fax 05905-95190
*

Vraag naar onze folder! Bel 05905-91555
Volop genieten aan het zuidlaardermeer

zeer geschikt
/oor feesten en
reünies

